UCHWAŁA Nr III /12/2006 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007
Na podstawie art.18a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm) oraz § 2 ust.3
Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik Nr 6 do Statutu Gminy
Brzesko(Dz.Urzedowy Województwa Małopolskiego z 2003 r. Nr 91 poz.1234 z
późn.zm.) - Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku na rok
2007 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały .
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska oraz Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej .
§3

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
2.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Załącznik do Uchwały Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27
grudnia 2006 roku
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2007 r.
Tematyka kontroli:
Zapoznanie się z protokołami z kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych
przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w latach 2005 i 2006;
Zapoznanie się z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Brzesku;

Kontrola skarg i wniosków /oraz interwencji/ wpływających do Burmistrza oraz
Rady Miejskiej za 2005 i 2006 r.
Kontrola funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;
Kontrola wydatkowania środków tzw. Alkoholowych w 2005 i 2006 r.
Kontrola umorzeń wierzytelności udzielonych przez Burmistrza za 2005 i 2006 r.
Kontrola instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku;
Kontrola wydatków poniesionych na delegacje służbowe, w tym również ryczałty
samochodowe w 2005 i 2006 r.;
Kontrola wykorzystywania samochodów służbowych w 2005 i 2006 r.
Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników
Urzędu Miejskiego, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy ze
szczególnym uwzględnieniem osób z wyboru i powołania;
Kontrola wydatkowania środków budżetowych przez Sołectwo/Osiedle za 2005 i
2006 r. - Kontrola Sołectwa Bucze;
Kontrola sprzedaży oraz zamiany działek z mienia komunalnego Gminy Brzesko
oraz decyzji o skorzystaniu bądź nie skorzystaniu z prawa pierwokupu przez
Gminę Brzesko - 2005 i 2006 r.;
Kontrola jednego z Wydziałów Urzędu Miejskiego;
Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej w Brzesku - 2002 - 2006 ;
Kontrola jednostki oświatowej

szkoły podstawowej/ gimnazjum/ przedszkola

Kontrola wydatków poniesionych na promocję w 2005 i 2006 r;
Kontrola skuteczności zdobywania funduszy pozabudżetowych - w szczególności
środków Unijnych na różne zadania np. termoizolację budynków będących
własnością gminy - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
Kontrola wykonania termo-modernizacji obiektów ocieplonych w 2006 r. tj.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku oraz Gimnazjum Nr 1 w Brzesku;

Zadania obligatoryjnie przypisane do realizacji przez Komisję Rewizyjną :
Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. oraz opracowanie
wniosku w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta;
Zadania realizowane w ciągu roku 2007 :
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Brzesku, w tym:
ocena wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.,
opiniowanie projektu budżetu na 2008 r.
Sprawy bieżące Gminy;

Kontrole zlecone przez Radę Miejską;

